
OGŁOSZENIA III NIEDZIELĘ ADWENTU 16.12.2018   

 Zapraszamy wiernych do czuwania adwentowego na roratach a dzieci i młodzież do udziału w Roratach w 

poniedziałki, środy i piątki o godz. 6.30. Każde dziecko otrzymują plakat a w poszczególne dni obrazki do 

wklejania dotyczące owoców Ducha Św. Kto nie może przyjść roraty, zachęcamy do wieczornej mszy sw. 

       Spotkania przygotowujące do bierzmowania zostały na czas Adwentu zawieszone. Zamiast tego 

należy przyjść na roraty dla dzieci raz w tygodniu. Spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania 

odbędzie się w tę środę o godz. 19:00 dla grupy szkoły podstawowej i o godz. 20:00 dla grupy gimnazjalnej. 

       W naszej parafii  trwa wizyta duszpasterska. Rozpoczynamy o godzinie 16,30  a w sobotę od 15,30. W 

niedziele kolędy nie ma. Szczegóły wywieszone na drzwiach  świątyni i w Internecie na naszej stronie 

parafialnej. Woda święcona jest dostępna w dolnym kościele. 

17 GRUDNIA (PONIEDZIAŁEK) CIESZYŃSKIEGO 58 

WIĘCKOWSKIEGO 1,2 

GODZ. 16.30 

18 GRUDNIA (WTOREK) WIĘCKOWSKIEGO 3, 4  GODZ. 16.30 

Zakończyliśmy roznoszenie opłatka na nasz stół wigilijny.  Bardzo dziękujemy w imieniu całej wspólnoty 
parafialnej , kwestarzom za poniesiony trud roznoszenia opłatka, a parafianom za ich ofiarność  na utrzymanie 
świątyni. Opłatek można nabyć w sklepiku przy wieży kościelnej. 
Program na święta Bożego Narodzenia: 
Spowiedź święta w piątek od 17,00 dla dzieci a od 18,00 dla dorosłych do godziny 19,00.  
Spowiedź św. w sobotę od 18,00 do 19,00 i tak długo jak będzie kolejka. W poniedziałek jest wigilia wieczornej 
mszy sw o godzinie 18,00 nie ma. Nie ma też spowiedzi ani podczas rorat ani wieczorem. 
Pasterka o godzinie  24,00 w poniedziałek poprzedzona czuwaniem adwentowym od 23,30 poprowadzonym 
przez młodzież, za co im już dziś dziękujemy. 
Msze sw. w pierwsze święto od 8,00. Nie ma  wieczornej mszy św. o 20,00.  
W drugie święto msze św., jak w każdą niedziele i jest msza o 20,00    
Chcemy pomagać biednym w przeżywaniu świąt. Skarbona jest wystawiona przy wyjściu ze świątyni. Zebrane 
dary miłosierdzia  w formie gotówki, pozwolą ubogim samemu zdecydować, co im jest potrzebne. Ta pomoc 
najczęściej przeznaczona jest na lekarstwa lub opłatę zabiegów. Bóg zapłać za ofiarność.  
Prosimy parafian o informację, jeśli znamy kogoś ubogiego komu potrzebna jest pomoc, o zgłaszanie tego w 

zakrystii lub biurze parafialnym różnymi drogami, byle skutecznie. 
Nabożeństwo do M.B.N Pomocy w środy o 17,45 > Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątki o godz. 15,00   

• Zapraszamy do zamawiania w zakrystii intencji mszalnych . 

• Są jeszcze wolne  miejsca w Parafialnym Przedszkolu „Dobry Port” przyjmujemy dzieci do 

wszystkich grup wiekowych. Klubik „Dobry Port” przyjmuje dzieci w wieku od jednego  roku do 3 

lat. Można ciągle zapisywać dzieci. Biuro klubiku i przedszkola czynne codziennie od 8 do 17,00  

•  Dzieci ze scholi i ERM-u rozprowadzają pierniczki i sianko na stół wigilijny. Dochód ze sprzedaży           

przeznaczony będzie na dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego dzieci.. 

• Przed świątynią Caritas naszej parafii proponuje nabycie świec wigilijnych. Wzorem lat ubiegłych 

złożone ofiary przeznaczone są na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.    

• Dzisiaj kwesta na Gdańskie Seminarium Duchowne i na pomoc w zabezpieczeniu świątyni św. 

Mikołaja w Gdańsku. Ofiary możemy wrzucać do tej samej skarbony, odpowiednio je podzielimy.   

    Wszystkim obecnym na mszy św. parafianom, sympatykom i gościom, dziękujemy za wspólną 

modlitwę i złożone ofiary, a obchodzącym w tym tygodniu swoje urodziny, imieniny czy inne osobiste 

rocznice składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień.  

 

 

 


